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1. Valg af dirigent og referent
Jakob valgt som dirigent og Rune som referent
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger
3. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat blev godkendt uden bemærkninger
4. Kort orientering fra skolens ledelse og de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer
Anne-Birgitte og Mona orienterede om Corona-nedlukningen. Eleverne savnede hinanden og
synes også, det er hårdt, når tingene foregår bag en skærm. Skolen har brugt meget tid på
kommunikation, og der har været afholdt mange flere ledelsesmøder end sædvanligt. Studieture
er blevet begrænset til Danmark og den nordlige del af Tyskland. Der er stadigvæk mange
forholdsregler især omkring sociale arrangementer. Eksempelvis har der været de sædvanlige
sociale arrangementer for de nye 6. klasser og deres forældre. Morgensang kommer nu igen i
nedskaleret udgave.
Der blev spurgt til, om skolen ved hvor smitten kommer fra, men det gør skolen ikke. Der har kun
været én smittet elev siden nedlukningen (det var før sommerferien).
Øvrig orientering:
•
•
•

Det nye LEGOværksted er klar inden jul.
Henrik Rindum kommer forbi 9. klasserne.
Skolen har fået en ny tilsynsrapport, som er virkelig flot. Der har været lagt særligt vægt
på feedback og evaluering og ledelsen har fået meget kvalificeret feedback under
udarbejdelsen. Rapporten ligger på skolens hjemmeside

Der blev spurgt til om skolen ikke kunne melde mere håndfast ud om alkohol fra 7. klassetrin. Det
gav anledning til en diskussion dels af alkohols skadevirkninger og dels om skolens rolle i forhold
til at tage stilling til en alkoholkultur. Nogle forældre mente, at skolen godt kunne være mere
aktiv og stillingtagende også i forhold til private fester, f.eks med kommunikation via hjemmeside
og skolearrangementer. Andre mente, at det var et spørgsmål mellem forældre og deres børn. Lis
nævnte sociale medier som eksempel, hvor hun ikke mente, at det overhovedet var noget børn
skulle kaste sig over før tidligst 13-års alderen, men at det er så godt som umuligt for skolen at
styre. Der var også et forslag om at skrive en slags manual til, når diskussionen opstod blandt
forældrene i klassen, med forslag til måder at tackle det på samt generel information.
Bestyrelsen: Der bliver i øjeblikket brugt 150.000 om måneden til at håndtere Corona. Det store
strategiprojekt kører stadigvæk med afslutning i slutningen af året.
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5. Datoforslag til mødekalender
Følgende datoer er vedtaget:
Mandag d. 26/10-20 kl.16:30-21:00 (inkl. Repræsentantskabsmøde) *
Tirsdag d. 24/11-20 kl. 17:00-20:30 **
Tirsdag d. 26/1-21 kl. 17:00-20:30
Onsdag d. 10/3-21 kl.17:00-20:30
Tirsdag d. 20/4-21 kl. 16:30-21:00 (inkl. Repræsentantskabsmøde)
Onsdag d. 2/6-21 kl. 16:30 (med efterfølgende middag)
* Datoen er ændret efter mødet den 10/9
** Datoen er ændret i forhold til det oprindelige forslag på indkaldelsen
6. Status på forældretilmelding til karrierelæring/menneskebibliotek i gymnasiet (Lis
Ingerslev)
Arrangementet er planlagt også i forhold til ekstra Corona-forholdsregler.
7. Præsentation af Forældrerådet og Zahles Venner til 1.g’s forældremøde (30. september)
Henrik præsenterer forældrerådet i gymnasiet
8. Endelig planlægning af næste forældrerepræsentantskabsmøde (20. oktober)
Oplægsholder skulle være på plads (Karen Vistofte eller Lars Quortrup)
9. Forberedelse af skolens 170års fødselsdag i 2021 v/ fødselsdagsudvalget
Der har ikke været afholdt nogen møder i planlægningsgruppen siden sidst
10. Status på forsøg med ventilation
Skolens ledelse havde kigget på de forskellige tilbud og været på et enkelt skolebesøg. Skolens
indstilling var, at ingen af de opstillede muligheder var noget, som skolen ville gå videre med. Der
var dog nogle uklarheder omkring tilbuddet på et demolokale, som skulle afklares.
11. Eventuelt
Intet under eventuelt
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